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Projekto A: Kunlaboro de aliĝintaj landaj asocioj 

A-I: Regule kunveni en ĉiu UK 

A-2: interŝanĝadi informojn regule     

        

        

        

        
      

Projekto B: Sendi kompetentajn instruistojn al landoj kie ne ekzistas la movado aŭ 

kie estas bezonataj altanivelaj instruistoj pri Esperanto 

Projekto C: aligi aziajn aktivulojn al UEA 

Projekto Ĉ: sendi aziajn aktivulojn al progresintaj landoj 

Ĉ-I: studvojaĝoj en aziaj landoj (Japanio kaj Koreio) 

Ĉ-2: studvojaĝoj en eŭropaj landoj 

Projekto D: helpi pri E-libroj 

D-I: eldono de necesaj libroj 

D-2: transdoni librojn de donacantoj al aziaj E-kluboj, asocioj kaj 

individuoj, kaj alvokoj al ĉiuj esperantistoj kaj E-organizoj 

«Salutas la eldonanto 

Karaj legantoj! 

Venis la novaĵo el Nepalo, ke la Unua Internacia Himalaja Renkontiĝo sukcese 

finiĝis kaj la informo el Mongolio, ke Esperanto-kurso en la Instituto de s-ro Dogsuren, 

kiun s-ro Minin el Rusio gvidis laŭ la projekto B de UEA, havis bonan rikolton. Nia 

movado en Vjetnamio furoras, kvankam la skismo de la movado konfuzas nin, kaj 

esperantistoj en Honkongo fondis sian asocion. Novaj aŭ dormintaj ĝermoj ekkreskis, kaj 

jen ekfloras. Nin surprizas la pompe kolora scienca gazeto, “Tutmondaj Sciencoj kaj 

Teknikoj” de Sciencist-Teknikista Esperanto-Asocio de Ĉina Scienca Akademio, en kiu ni 

vidas la reklamojn kun duonnudaj eŭropaj (usonaj?) modelinoj (mi neniam antaŭe vidis 

tiel ultrakapitalisman sciencan gazeton). Ĉiukaze nia movado en Azio transiras en novan 

epokon, kiun ni, aziaj esperantistoj devas kulturi kaj ekspluati. 

En la lasta marta estrara kunsido de UEA, mi oficiale proponis la akcepton de KAEM 

(Komisiono de Azia Esperanto-Movado, la eksa nomo Komitato ne taŭgas, ĉar la 

“komitato” havas pli grandan sencon en la statuo de UEA), kaj tio estis akceptita 

unuanime. Vi vidos la komisionon kiel unu oficialan instancon de UEA en ĉi-jara jarlibro. 

KAEM jam bone funkcias, kaj en la fino de majo la komisionanoj kunsidis en Ŝanhajo por 

diskuti pri Azia Kongreso (okazonta en 1996), kiun la aŭtoritato de Ĉinujo jam agnoskis. 

Mi sentas min tre feliĉa, ĉar ges-roj Doj promesis, ke ili daŭrigos la redaktadon de 

“Esperanto en Azio” post mia eksiĝo en julio. Ili konas tre detale kaj vaste pri nia movado 

en Azio, kio donus kontinuecon de nia aktivado. l 

kun koraj salutoj 

la eldonanto SO Gilsu 
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1. Projektoj 

1-1 Projekto A: kunlaboro de aliĝintaj landaj asocioj 

La Unua Azia Esperanto-Kongreso okazos en Ŝanhajo! 

dato: 1996-08-22-25 

loko: Fremdlingva Kolegio de Ŝanhajo 

kongresa temo: “Azio kaj la 21a Jarcento” 

subtemoj: Azia ekonomiko, Azia kulturo, Azia scienco kaj tekniko, Azia Esperanto- 

movado 

Pri detaloj vi vidos en la venonta numero 

KAEM (Komisiono pri Azia Esperanto-Movado) 

1-2 Projekto B: Sendi kompetentajn instruistojn al landoj kie ne 

ekzistas la movado aŭ kie estas bezonataj altanivelaj 

instruistoj pri Esperanto 

Dum septembro-oktobro lastjare mi instruis Esperanton en Chengde-a Medicina 

Instituto, Ĉinio. Komencis lerni 39 personoj, sukcese lernis 30 personoj el ili. Kaj 

partoprenis ankaŭ kelkaj helpantoj. Precipe bone progresis kelkaj personoj, kiuj konstante 

paroladis kun mi. Mi jam ricevis kelkajn dankleterojn disde miaj ĉinaj lernantoj. 

Dum novembro mi instruis Esperanton en Universitato de Mongolaj Scioj 

(Ulanbatoro, Mongolio). Komencis lerni 16 personoj, el kiuj 15 lernis sukcese. La 

universitato skribis dankleteron pro mia instruado. Pro la malkontentiga financa stalo la 

universitato invitis min nur por unu monato, kaj mi sukcesis instrui nur trionon de. la 

kurso. S-ro Dogsuren daŭrigis la kurson. 

raporto de Vladimir MININ 

RUS-634063, Rusio, Tomsk, P.O. Box 2000 

1-3 Projekto C: aligi aziajn aktivulojn al UEA 

Jenaj 75 aziaj esperantistoj aliĝis al UEA laŭ la projekto 

67 el Ĉinujo: An Tie Hu, Bajing-ke, Bao Shujun, Cao Donghai, Cao Fu li, Cui Jianhua, 

Dai Zhongli, Dong Shulin, Feng Ping, Huang Yinbao, Jiang Xiafang (en Beijing), 

Jiang Xiafang (en Zhejiang), Jiang Yunlin, Jiang Zu-yue, Ji Yingeng, Kiang 

Hsiaofeng, Kong Lei, Liang Nai Keng, Li Liang, Lin Lening, Liu Bing Jun, Liu 

Baohua, Liu Haitao, Liu Hongyuan, Liu Jian Xin, Liu Liduan, Liu Minghui, Liu 

Xiaojun, Liu Xiaozhe, Liu Yu-Qun, Li Zhong-min, Lu Wenfang, Ma Fengchen, 
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Han Zuwu, Mu Binghua, Ni Ying, Peng Jianjun, Sabeo Fu, Shao Rong, Shen 

Chengru, Shen Minglun, Song Bin, Su Gin, Su Jinzhe, Tang Yong, Wang Ai, Wang 

Peiyan, Wang Tianyi, Wang Wen-Ping, Wei Shan, Wu Reihua, Wu Ren-Gao, Wu 

Ruihua, Wu Youjun, Xiao Peiliang, Xu Chengzhi, Yan Jiasi, Yan Jinglun, Yu 

Dequan, Yu Lijie, Zeng Heyao, Zhang Yue Wu, Zhang Zhao-geng, Zhao Zhonggin, 

Zhou Li, Zhu Baogang, Zhu En. t 

2 el Vjetnamio: Nguyen Van Dien, Nguyen Qang, 

2 el Pakistano: Ata Mohammad, Itfaq Ahmad 

2 el Hindio: Prashanth, L. Ŝuŝanto Bholtaĉarĝo 

1 el Irano: Farifie Saidi y 

1 el Rusio: Vladimir Minin 

1-4 Projekto Ĉ: sendi aziajn aktivulojn al progresintaj landoj 

1-4-1 raporto de Razen Manandhar 

“La 79a UK laŭ miaj okuloj” 

De kiam mi lernis Esperanton, mi revis pri partopreno en UK. Sed estis tiom da aferoj 

aranĝendaj ke mi devis kaŝi mian deziron. Poste, mi sciis ke la 79a UK okazos en Koreio. 

Tiam mia revo denove frapetis min ĉe mia kapo. Mi klopodis aranĝi mem, sed tio ne estis 

tiel facila kaj mi foje esperis helpon de iu, kiu mem proponos. Fine, tio ne okazis kaj mi 

ne povis subpremi mian ambicion. Cetere, estis malfacile por nepalanoj eniri Koreion. 

Tamen, oni diras ke estas vojo kiam oni volas. Nepre, kaj mi sukcesis. 

Mi forflugis de Nepalo iom frpe, ĉar iu neesperantisto-koreo de Pusan (kiu iam vizitis 

Nepalon) proponis gastigi nin dum unu semajno. Li gvidis nin ĉirkaŭ multaj famaj 

budhismaj temploj kaj estis tre gajaj tagoj kun amikeca familio. Tiu periodo helpis min 

koni korean kutimon, manĝon kaj lingvon. 

La 23a de julio estis la plej ekzotika tago en mia vivo - dum pasintaj jaroj mi soifis 

paroli en Esperanto kun eksterlandanoj kaj mi trovis abundan amason da geesperantistoj; 

kvazaŭ la tuta panoramo de Himalajo sub la sama tegmento. Kiel en la gepatra lingvo, 

konversacio daŭris en la kara lingvo. Nature, mi supozis ke la tuta mondo lernis la 

internacian lingvon kaj mi forgesis en kiu lando mi estis. 

Estas malfacile esprimi per vortoj, kion mi sentis dum unu semajno. Mi ĝuis la vastan 

perspektivon, pli vastan ol mia imago, de Esperanto - de ĉiu angulo, flanko kaj koloro; mi 

gustumis, spertis kaj digestis ĝin. Mi renkontis multajn geesperantistojn de diversaj 

landoj, de diversaj jaraĝoj, kun diversaj vidpunktoj - kelkaj estis kontentaj kaj kelkaj 

postulis revolucion. Mi miris ke homoj tiel dediĉas sian vivon kaj sincere laboras. Mi 

kredis ke nun la “baroj” ne plu estas “obstinaj”. Ĉu la vojo ne estus pli facila se ĉiu same 
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laborus? y 

La tiel nomataj “raraj” aŭ “muzeaj” personoj de la mondo amase aperis samtempe. 

Unu semajno fariĝis ne sufiĉa eĉ por saluti al ĉiuj. La lagoj pasis kiel horoj kaj multaj 

temoj restis ne diskutitaj. Mi ne povis memori nomon eĉ de tiuj kun kiuj mi intime parolis 

(sed mi ne povas forgesi la koron). Bonŝance, koreoj havas karesajn Esperantajn, nomojn. 

Tiam mi eksciis, kial esperantigitaj nomoj necesas. 

La programeroj en ĉiuj tagoj estis bone aranĝitaj sed la kongresanoj kutime estis 

avidaj por kapti senton de ĉiu okazo. Kompreneble, ĉio estis simile grava kaj estis 

malfacile decidi kiun preferu kontraŭ kio. Mirinde, kaj preskaŭ hazarde, mi fariĝis 

membro de Azia Karavano kaj pro tio mi sukcesis partopreni en Ĉe-seminario kaj ILEI- 

Konferenco, kaj atendis Internacian Ekzamenon. 

Pro manko de vizo, mi ne povis vojaĝi al Japanio kaj eĉ ne povis vojaĝi al aliaj urboj 

de Koreio. Tamen, mi ĝuis la finan nokton de IJK tiom ekscitite ke mi forgesis mian 

problemon. Post IJK mi ne sukcesis aranĝi mian bileton kaj mi devis pli longigi la vizon. 

Dum la kongreso mi estis tiom okupita ke mi ne havis tempon eĉ por pensi pri mia 

lando kaj mi trovis min soleca inter la bruo. Mi tre deziris reiri al mia hejmo, sed aliflanke 

mi havis deziron: dum la UK kaj IJK, mi renkontis multajn koreajn geesperantistojn kaj ni 

tre bone amikiĝis sed tago de adiaŭo tiom frue venis ke mi sufiĉe parolis kun neniu. Do, 

mi decidis vojaĝi en tiuj urboj, kie estas esperantistoj. 

Miaj vizitoj en la urboj Taejon, Kyonju, Taegu kaj Pusan certigis min ke veran 

esperantismon oni povas trovi en ĉiu parto de Koreio. Escepte de la historia urbo Kyonju, 

mia tula vojaĝo estis gvidata kaj helpata de lokaj geesperantistoj. La koreoj nature estas 

tiom okupitaj sed ili iel aranĝis tempon por gastoj. Vi nur telefonu kaj vi vidos iun 

esperantiston ĉe la bus-haltejo. lam mi dubis, ĉu mi sonĝas. Tamen mi ne povis renkonti 

ĉiujn, kiujn mi deziris. La urboj estas tiom grandaj kaj ili estis tiom multe... Dum mia 

restado en tiuj urboj, mi neniam sentis min sola, kvazaŭ mi estis en mia lando, kun miaj 

familianoj. | 
Mi devas konfesi, ke dum kvar-jara historio de nuna Esperanto-movado en mia lando, 

preskaŭ nenio okazis sed disputoj sen decidoj, kaj miskompreno. Estas multaj aferoj 

farendaj por nia amata lingvo, por la mondskala movado kaj mondpaco. Mi deziras ke ni 

ĉiuj kune laboru, kuraĝigu unu la alian, helpu al bezonataj homoj, lernu de spertuloj kaj 

firme marŝu al la sankta pilgrimejo. La tago ne estos for kiam ni vidos ke la tuta mondo 

havas saman voĉon. 

Razen. Manandhar! KHA 1-380, Khichapokhari, Katmandu-3, Nepalo 

1-4-2 La 2a Azia Karavano 

Ĉi-jare ni elektis 4 kandidatojn kiel membrojn de “la 2a Azia Karavano”: s-ro Teng S. 

Uban el Filipinoj, s-ro U. Zeiter Perera el Srilanko, prof. Sok Sam-Nang el Kamboĝo kaj 
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s-ro Firdaŭs Ŝukurov el Taĝikio. Ĉi-jara karavano vojaĝos al La 82a Japana Esperanto- 

Kongreso (Jokohamo, 10-13/15) kaj La 27a Korea Kongreso de Esperanto (Iksan, 10- 

28/29). Ili ankaŭ prelegvojaĝos kaj lernos pri Esperanto-movado en ambaŭ landoj. 

1-5 Projekto D: helpi pri E-libroj 

Ni decidis la eldonadon de vortaroj de Vjetnamio, sed la propono pri la eldono venis 

el du kluboj. Ni helpos ambaŭ. Se iu klubo ne akceptus la decidon, ni ne povas plu 

konsideri la helpon, kaj vejinamaj esperantistoj devas harmonii inter si. Unue eklaboru la 

presadon, kaj pli detalojn sendu al mi (SO Gilsu) kaj al C.O. 

2. Raportoj 

2-] Esperanto-movado en Srilanko (1994-11-05) 

2-1-1 Esperanta Centro de Ja-Ela 

Nun nia agado de Esperanta Centro de Ja-Ela aktive disvolviĝas. Nia membraro estas 

pli ol 50 kun novaj kursanoj. Ni havos la 3an kurson en Ja-Ela. En ĝi partoprenos multaj 

junuloj. Ankaŭ fondiĝis junulara grupo en septembro ĉi-jare. S-ro Saman Janz kaj s-ro 

Gayan Taraka estas la prezidanto kaj sekretario. 

En oktobro okazis la unua Esperanta Semajno en nia centro, kaj komencantoj profitis 

facile. Nun ni kolektas Esperantajn librojn kaj revuojn. Mi multe dankas al ĉiuj de 

Esperantaj geamikoj, kiuj helpos min. La centro ne havas sufiĉan monon por aĉeti 

Esperantajn literaturaĵojn de fremdaj landoj. Ĉu vi povas sendi Esperantajn librojn? 

Mia libro “Fundamenta Kurso de Esperanto” estas sendita al la sekretario de Eduka 

Fondaĵo Carson (1339 Hamilton st. N.W. Calgari Alberta Canada T2N 3W8) kun la 

petformo por helpado de presado. Mi scias certe, ke la eduka fondaĵo Carson subtenos 

nian projekton. Nia Esperanto-Sinhala vortaro estas nun en duplikat-formo (?) por uzado 

de kursanoj. S-ro Walter Kabelt de Svislanndo promesas helpi por presado. Aliaj libroj en 

manuskriptoj serĉas helpon. 

Nia malgranda bulteno “Ora Leono” aperis. Ĝia kvara numero aperis en septembro. 

Tiu eldono konsistis el monda literaturo por helpi niajn legantojn. 

En la lla de decembro okazos Zamenhofa Tago en nia centro. Klubanoj organizas 

Ekspozicion de Esperanto, kaj ni ŝatas havi kristnaskan feston ankaŭ. 

U. Zeiter Pereral Esperanto-Centro de Ja-Ela, 197 Indivitiya Road, 

Hettigama, Ja-Ela, Srilanko 

2-1-2 Junulara Organizo de Ja-Ela 
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Srilanko estas tute izolita lando en Sud-Azio, kaj Esperantia movado esias tre 
malgranda. Nova Esperanta klubo fondiĝis en Ja-Ela en 1992. Samjare oni organizis 
Esperantan kurson, sed ni havis multajn malfacilaĵojn. Al niaj komencantoj mankis 
Esperantaj literaturaĵoj kaj lernomaterialoj. Kiel rimedon por tio s-ro U. Zeiter Perera 
donacis lemolibrojn kompilitajn de li. 

Ekde tiam ni klopodis aktivi en junulara organizo. Ni havis renkontiĝon en la domo 
de s-ro Perera, kiu estas nia centro. Ni organizis individuajn Esperanto-kursojn kaj 
ekspozicion. Tiuj ege sukcesis. La granda malfacileco de la organizantoj estas nun solvita, 
ĉar ni trovis ĉambron por la oficejo ĉe s-ro Perera. 

En septembro 1993 ni eldonis nian unuan organon (aŭ bultenon) de nia centro kiel 
“Ora Leono”. Ni elektis tiun nomon, ĉar la ora leono estas simbolo de Srilanko. 

En tiu jaro s-ro Perera renkontis kelkajn. lernejestrojn de Ja-Ela. Inter ili estis la 
lernejestro de Christ Keng College. Frato Noel Fonseka konsentis komenci novan kurson. 
En julio ni komencis nian novan. kurson tie. En sepiembro ni fondis oficiale Junularan 
Organizon. Ni aranĝas Esperanto-kursojn en kelkaj aliaj lernejoj en januaro 1995. 

- Gayan Taraka Abewikrama! 69 New Colony, Ekala, Ja-Ela, Srilanko 

2-2 Zamenhof-Festo en Hanojo, Vjetnamio 
En Hanojo, la 14an de decembro 1994, okazis la solena jubileo por ambaŭ verdaj 

eventoj; 135a datreveno de la naskiĝo de d-ro Zamenhof kaj la 38-jara fondiĝo de 
Vjetnama Pacdefenda Esperantista Asocio. 

Partoprenis ne nur hanojaj esperantistoj, sed ankaŭ reprezentantoj de Unio de 
Vjetnamaj Amikecaj Organizaĵoj, de enlandaj Ĵurnalistoj kaj de Vjetnama Inform- 
Agentejo. Inter pli ol.30 kunvenintoj estis tri artistoj-batalintoj, kiuj kun entuziasmo 
unuafoje konatiĝis kun Esperanto. 3 

La konstanta sekretario, Dang Dinh Dam parolis pri la vivo de Zamenhof. Li 
akcentis: Zamenhof estis ankaŭ pionira poeto de Esperanto, kies unuaj poemoj ekz. La 
espero, La vojo ... estis tradukitaj en la vjetnaman de la poeto Ho Xanh - N guyen Thuong 
Cat en 1932. Tio montras, ke Zamenhofaj lingvo kaj idealo facile enpenetris en la animon 
de la vjetnamaj intelektuloj en la kolonia lando, kaj Esperanto tu j fariĝis ilo de luktado por 
tiea nacia sendependeco, por landa reunuiĝo. Tio estis ankaŭ motivo favora al la fondiĝo 
de Vjetnama Pacdefenda Esperantista Asocio en 1956. 

En la kunveno okazis ankaŭ kantado kaj deklamado fare de artistinoj Kim Ngan kaj 
Xuan Thai. 

En la sekvinta tago longa artikolo pri la 135a datreveno de la naskiĝo de Zamenhof 
estis elsendita tra la ondo de Vjenama Radio-Stacio, du fojojn en tiu tago, kaj ankaŭ la 
ĵumalo “Sajgon-liberigo” en Ho Chi Minh urbo aperigis tiun artikolon. 

„Dang Dinh Dam! 3 Cao Dat, Hanojo, Vjetnamio .
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2-3 en Filipinoj 

S-ro Ghulam Nabi Parvaz (pakistanano, nun loĝanta en Japanio, loĝinta en Kanado) 

vizitis Filipinojn kaj instigis tiean Esperanto-movadon. Oni nomis la asocion “Filipina 

Esperanto-Asocio”. La prezidanto estas s-ro Teng S. Uban kaj vicprezidanto estas s-ro 

Hayat K. Mindo. Mankas gvidantoj kaj libroj. Necesas helpo. 

Teng S. UBAN! Shariff Kabunsuan College, Cotabato City, 9600 Filipinoj 

2-4 Sukcesis La Unua Internacia Himalaja Renkontiĝo 

De la 26a de februaro ĝis la 8a de marto 1995 okazis la Unua Internacia Himalaja 

Renkontiĝo en Nepalo. Pere de Sierra Tours and Travels, Nepala Esperanto-Asocio 

aranĝis ĉi programon antaŭ ok monatoj. Oni sukcese disdonis plenkolorajn broŝurojn dum 

la 79a UK en Koreio. El tio, rezultis ke venis 14 partoprenantoj el 7 landoj: tri el 

Norvegio, tri el Japanio, du el Svislando, du el Germanio, du el Nederlando, unu el Koreio 

kaj unu el Italio. 

La partoprenantoj alvenis la 26an de februaro kaj enhoteliĝis en Hotel Marsyangdi. Ili 

vizitis vizitindajn lokojn: Pasupati, Boudha, Bhakta pur, Swayambhu, Patan kaj 

Katmanduo la 27an kaj 28an de februaro. 

La lan de marto, la partoprenantoj veturis al la bela urbo Pokhara, kie ankaŭ dek 

nepalanoj akompanis ilin. Survoje, ni elbusiĝis kaj boatis sur la rapida monta rivero. La 

aventura flosado estis neforgesinda parto de la Renkontiĝo. 

La 2an de marto, ni komencis piedvagadi laŭ la bone aranĝitaj vojoj - ĉirkaŭ malaltaj 

montoj - tiel planitaj ke oni plejparte ĝuu la arĝente belajn mont-pintojn de Himalajo. 

Saragkot estas la plej bona loko ppr vidi la panoramon. Ĝi estas 1592 metrojn alta vilaĝo, 

de kie oni povas vidi la montojn Machhapuchhre (7693m), Annapurna I (8091m), 

Himalchuli (7893m) kaj aliajn. La pintoj, ofte vualitaj de milda nubo, de tempo al tempo 

ekvidebliĝis kaj ni kriis pro ĝojo. La piedvagado daŭris dum kvar tagoj: La unuan nokton 

ni pasigis en Sarangkot, la duan en Chandrakot kaj la trian en Bhichuk. En la kvara tago ni 

revenis al Pokhara. Preskaŭ ĉiuj de la karavano estis lacaj sed estis kontentaj, pro tio ke 

niaj koroj estis plenaj de freŝa aero de Himalajo kaj Esperanta etoso. Ni revenis al 

Katmanduo en la 6a de marto kaj la partoprenantoj ripozis dum la sekvinta tago. 

La 8an de marto estis la tago de solena rendevuo. La vic-kanceliero de Reĝa Nepala 

Akademio estis invitita kiel ĉefa gasto kaj li lanĉis la 6an numeron de Montejo. Li ankaŭ 

konsentis ke Esperanto estas taŭga rimedo por kunigi homojn de diversaj landoj de la 

mondo. La partoprenantoj prezentis sin dum la programo. La asocio kaj la partoprenantoj 

reciproke donacis unu la alian, 

Vespere okazis la ĉarma kunmanĝado kaj kantado kun dancado. Oni aŭskultis belajn 

kantojn de multaj landoj sub la sama voĉo - Esperanto. 
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Post la renkontiĝo, nepalaj esperantistoj havis ŝancon gastigi la partoprenintojn en 
siaj hejmoj kaj la gastoj iel adaptis sin en nepalecaj domoj kaj lasis neviŝeble densan 
memoron en koroj de la esperantistoj, kiuj renkontis la ideon de Esperanto neantaŭlonge. 

Razen Mandharl Kha 1-380, Khichapokhari, Katmandu 3, Nepalo 

2-5 Vizito al Singapuro (1997-05-07) 
Mi vizitis Singapuron en la lasta februaro. Tiam mi havis ŝancon viziti kunsidon kun - 

8 tieaj esperantistoj kunsidantaj en la branĉo de Bukit Merah de la nacia biblioteko. 
La membroj de la grupo tre fervore lernis la lingvon en la lunkalendara novjara tago 

kaj mi povis tre bone komunikiĝi kun ili. 

Post 2-hora kunsido ni vizitis manĝejon. Tie ni gaje konversaciis malgraŭ unuafoja 
renkonto. 

Oni diris al mi, ke mi en tiu ŝanco renkontis preskaŭ tutan esperantistaron en la lando. 
La nombro de la esperantistoj ne estas granda diferenco de tiam, kiam s-ro Joakim Werdin 
vizitis kaj gvidis la lingvon ĉi tie. 

Ŝajne malfacileco de Esperanto-movado en Singapuro venas de malvasteco de la 
lando. En Japanio loke ĉiusemajne aŭ ĉiumonate okazas kunsidoj, dum landskale ĉiujare 
kongresoj kaj kunloĝadoj okazas. La grandaj kunvenoj estas tre bona stimuligo por lokaj 
aktivuloj. Sed en Singapuro kun malgranda tereno la loka agado egalas al tutlanda agado. 
Fakte en la semajna kunsido ĉiuj esperantistoj en la tuta lando jam kolektiĝas. 

Laŭ mia penso rekomendinduds 2 proponoj por aktivigi la agadon: 

Unu estas, ke ili havu renkontiĝon kun esperantistoj en najbaraj landoj, ekzemple 

Malajzio, Indonezio ktp., kiel s-ro INUMARU Fumio jam proponis en la lasta numero. 
Venos en 1996 tre bona ŝanco novepokfara, t.e. La Unua Azia Kongreso en Shanghai, nur 

proksimume 4 horojn da flugo de la Singapura Aerhaveno Changi. 

La alia estas, ke ili havu kontakton kun esperantistoj eksterlandaj pli ofte. Interalie tre 
bona rimedo estas retpoŝto. Furoro de internacia vastiĝo de komputila reto bazita de t.n. 

Internet finfine atingas Singapuron. Ekde la fino de la lasta jaro ekzemple la retservo 
Teleview-SingNet oferas la servon en racia kosto por facila interkonekto. 

Uzo de reto faciligas la antaŭan proponon. En mia kazo unu semajnon antaŭ la vizito 

al Singapuro mi urĝe serĉis kontaktan rimedon kun tiea esperantisto kaj la reto fakte tre 
faciligis tion. Ĉe la vojaĝo al Singapuro tiu reto nepre utilos. 

HOTTA Hirohiko!Yamano-ue 5-37-29-101, Hirakata-si, 573 Japanio 

2-6 Esperanto-movado en Pakistano 

2-6-] en Lahore 

Monata kunsido de Lahore Esperanto-Grupo okazas. Membroj decidis arariĝi kursojn 
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en. diversaj lokoj en la urbo kaj regule kunsidi. Oni elektis novajn estraranojn por la jaroj 

1995-96: 

2-6-2 en Multan 

S-ro Amjad Butt, la ĝenerala sekretario de Pakistana Esperanto-Asocio kaj s-ro Tariq 

Umer Ch, vicprezidanto de la asocio vizitis Multanon por diskuti pri la movado. 

2-6-3 en Jhelum 

En 1995-03-17 Jhelum Esperanto-Klubo aranĝis “Eid Millan Partio” ĉe loka hotelo. 

Partoprenis en ĝi esperantistoj el Murree, Rawalpindi, Islamabad kaj Wah Cantt, kaj oni 

diskutis pri Esperanto-movado en Pakistano. Ankaŭ novaj estraranoj estis elektitaj. 

2-6-4 Pakistana Esperanto-Asocio 

En la la de aprilo kaj la 2a de majo la estraro de Pakistana Esperanto-Asocio 

organizis du bonvenigajn kongresojn-kunsidojn en la ĉefurbo Islamabado, kie Mian Salam 

Shany prelegis. Li loĝas kaj laboras en Japanio. Oni demandis lin pri multaj aferoj pri la 

Esperanto-movado, kulturo, lingvo en Japanio. Li montris preskaŭ cent lumbildojn pri 

japana kulturo kaj vidindaj lokoj. En la du kunsidoj partoprenis ankaŭ multaj civitanoj, 

kiuj ege interesiĝis pri japana kulturo. 

Centra oficejo de Pakistana Esperanto-Asocio/ 2-Asghar Malll Road, Rawalpindi- 

46000, Pakistano. telefono: 051-453898. 

Informa Centro de Pakistana Esperanto-Asocio! 228- Lower Mall, Murree, Pakistano 

2-7 Raporto pri 3a Renkontiĝo de IREJO (Irana Esperantista 

Junulara Organizo) 

En ĝi parotprenis 19 gesamideanoj el 5 urboj, Ahvazo, Ŝirazo, Kŝriĝo, Tibrizo, 

Maŝhado kaj Tehrano. 

D-ro Mohŝmmad Pezeŝki parolis pri malfacilaĵo de irana esperantistaro kaj ties 

solvmanieroj. M. Reza Torabi prelegis pri la Esperanto-movado kaj junularo. Abdollah 

Hikimneĵad esprimis siajn vidpunktojn pri la movado kaj agadmaniero en Irano. Ankaŭ s- 

ro M. E. Samanipur, UEA-delegito en Ŝirazo, partoprenis en la renkontiĝo. 

En la renkontiĝo oni serioze diskutadis por registri la asocion ĉe la ŝtato. Ŝahroĥ 

Farzad el Tehrano proponis ke oni sen tempoŝparo registrigu IREJOn, sed IREJO- 

estraranoj responde pridiris ke ankoraŭ estas tro frue pri tio kaj nun oni devas ellabori pri 

bazaj agadoj, ekz., por altniveligi scipovon kaj interkomunikadon de Esperanto. Kaj post 

kiam multaj gesamideanoj aliĝis al la asocio, oni alpaŝu por la registrigado. 

| Irana Esperantista Junulara Organizo! P.O. Kesto 17765-184, Tehran-17, Irano 
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2-8 en Kuvajtio 

F-ino F4rŝide, aktiva membro de Irana Esperantista Junulara Organizo, nun loĝas en 

najbara lando Kuvajtio, kaj komencas Esperantan agadon tie. En la firmao, kie ŝi laboras, 

laboras diversaj nacianoj. Ŝi prezentas Esperanton al siaj kolegoj, kiuj interesiĝas pri ĝia 

poveco. Ili petas ŝin aranĝi kurson de Esperanto, kaj ŝi baldaŭ lanĉos ĝin. 

2-9 Raporto pri laboroj de Ĉina Esperanto-Ligo en 1994 

La 3an de dec. 1994, okazis en Pekino la kunveno de Konstanta Komitato de Ĉina 

Esperanto-Ligo. S-ro Zou Guoxiang, ĝenerala sekretario, resumis la laborojn en 1994 kaj 

skizis la planon por 1995. La ĉeestantaj komitatanoj aprobis la raporton kaj esprimis 

valorajn opiniojn pri la 1995-jara plano. Ili opinias, ke la jaro 1994 por la ĉina Esperanio- 

movado estas la jaro de sukcesoj kaj malfaciloj. 

La ĉefaj laboroj en 1994 estas jenaj: 

2-9-1 Por daŭre konigi kaj lemigi Esperanton inter ĉinaj fakuloj, aprile fondiĝis la Ĉina 

Filatela Esperanto-Asocio, Ĉina Vejĉi-a Esperanto-Asocio kaj Ĉina Medicina 

Esperanto-Asocio. Tuj post sia apero ili jam ekagis kaj kontaktis respektive sian 

internacian Esperanto-organizaĵon. 

2-9-2 Aprile, ĈEL rekomendis tri esperantistojn al la internacia simpozio “Bakin kaj la 

20a jarcento”. S-ro Bakin estas ne nur honora prezidanto de ĈEL kaj honora 

membro de UEA, sed ankaŭ ĉina fama verkisto. En la simpozio ili prelegis pri liaj 

kontribuoj en la Esperanta literaturo kaj la ĉina Esperanto-movado. Iliaj prelegoj 

vekis grandan atenton ĉe la ĉeestantoj kaj konigis ilin, kian rolon ludis Esperanto en 

la monda literaturo. 

2-9-3 La ĉina junulara Esperanto-movado faris pluan paŝon antaŭen. Maje, invitite de la 

Eŭropa Junulara Centro kaj TEJO, s-ro Yu Tao, prezidanto de ĈJEA, ĉeestis la 

seminarion de TEJO en Francio kaj poste vizitis la Centron de la Germana 

Esperanto-Junularo kaj la Centran Oficejon de UEA. Aŭguste okazis en la urbo 

Zhengzhou, Henan-provinco, la simpozio pri la ĉina junulara Esperanto-movado. 

En la diskutado partoprenis pli ol 20 esperantistoj. La opinioj resumitaj estas jene: 

Starigi firman kontakt-reton; disvastigi Esperanton inter junuloj kaj altigi ilian 

lingvo-nivelon; havigi al junaj esperantistoj la ŝancon praktiki nian lingvon. En la 

sama monato, post la 79-a UK, 4 ĉinaj junaj esperantistoj unuafoje ĉeestis en la 50a 

IJK en Tian'an, Koreio. Tie ili multe lernis de kaj ĉerpis sperton el la Kongreso. Tli 

revenis kun la propono, ke okazos en Ĉinio la Komuna Seminario de Ĉinaj, Japanaj 

kaj Koreaj Esperantistoj Junaj. 
2-9-4 Ĉi-jare ĈEL kaj lokaj asocioj okazigis plurajn kunsidojn kaj simpoziojn pri la nuna 

Esperanto-movado de Ĉinio. Ili multe akcelas la disvolvon de la movado. 
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“La ĉefaj punktoj el ili estas jene: 

2-9-44-1 La ĉina Esperanto-movado en la pasintaj 15 jaroj atingis rimarkindajn 

s sukcesojn, kaj nun iras en la stabile disvolviĝantan etapon. 

2-9-4-22 Konsiderante, ke Ĉinio estas vasta je teritorio kaj malsama je kondiĉoj, oni 

devas apliki efikajn metodojn akomodiĝantajn al sia propra loko por 

konduki la laboron kaj movadon, kaj tio donos al ni movforton. 

2-9-4-3 Por evoluigi la movadon, kompreneble, ni bezonas sufiĉe da monrimedoj, 

precipe en la nuna merkata ekonomia sistemo, tamen des pli bezonata estas 

spirito de penemo, sindonemo kaj sin-apogo sur propraj fortoj. 

2-9-4-4 Al ni frontas urĝa strategia tasko kulturi junajn esperantistojn kaj altigi 

ilian lingvo-nivelon, kiun oni devas meti en nian tagordon, ĉar nur ili 

daŭrigos nian aferon. 

2-9-4-5 La ekonomia prospero de Ĉinio malfermas al ni larĝan vojon por uzi 

Esperanton en praktiko, ekzemple servi al la kultura interfluo kun aliaj 

landoj, 

2-9-5 En la jaro plimultiĝis amikaj kontaktoj inter esperantistoj ĉinaj kaj alilandaj. Krom 

la menciita ĉeesto al la seminario kaj IJK, pli ol 50 ĉinaj esperantaistoj partoprenis 

en la 79-a UK, kaj poste iuj el ili vizitis koreajn urbojn por kontakti lokajn 

esperantistojn. De julio ĝis decembro ĈEL gastigis pli ol 40 esperantajn amikojn el 

15 landoj, nome: Aŭstralio, Aŭstrio, Belgio, Danlando, Francio, Germanio, 

Nederlando, Svedio, Svisio, Brazilo, Finnlando, Norvegio, Kanado, Rusio kaj 

Koreio. Ili aŭ vizitis Ĉinion kun turisma celo aŭ translimis Ĉinion al aŭ de la 79a 

UK. 

2-9-6. En la lasta duonjaro ĈEL kaj lokaj asocioj faris streĉajn preparlaborojn por okazigi 

la Trian Ĉinan Kongreson de Esperanto kaj la Unuan Azian Kongreson de 

Esperanto. Estas decidite, ke en Chongqing okazos la ĉina kongreso oktobre de 

1995 kaj en la urbo Ŝanhajo la azia kongreso aŭguste de 1996, pri kiu 

interkonsiliĝas respondeculoj de ĈEL kaj ŜEA kun s-ro TAKEUTI Yosikazu, 

ĉefkomitatano de la Komisiono pri Azia Esperanto-Movado. 

Zou Guoxiang 

ĝenerala sekretario de ĈEL 

P.O. Kesto 77, CN-1000037 Beijing, Ĉinio 

2-10 “EL Popola Ĉinio” ariĝis 45-jaraĝa 
Posttagmeze de la 10a de majo la redakcio de EPĈ okazigis tekunvenon por festi la 

45-jariĝon de sia revuo. Ĝin ĉeestis ĉ. 200 esperantistoj, E-amikoj kaj ĵurnalistoj. Inter la 
gastoj troviĝis ses ministroj kaj eksministroj pri ĵurnalismo, diplomatio kaj aliaj branĉoj. 

En la kunveno s-ino Tan Xiuzhu, vicĉefredaktorino de EPĈ kaj vicprezidantino de 
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ĈEL, donis paroladon. Ŝi retrorigardis la vojon iritan de la revuo, karmemoris la famajn 
ĉinajn pionirojn, kiuj laboregis dum multaj jaroj por EPĈ, kaj kore dankas ĉiuja E- 
organizaĵojn de la mondo kaj legantojn kaj perantojn de la revuo pro ilia kunlaboro kaj 
amikeco. 

En la kunveno parolis ankaŭ s-ro Chen Yuan, prezidanto de ĈEL k.a. Estis legitaj la 
gratula mesaĝo de UEA kaj tiuj de ĉinaj kaj alilandaj Esperanto-organizaĵoj kaj amikoj. 

Pri la 45-jariĝo de EPĈ raportis ne nur la ĉina centra kaj pekina televidaj stacioj en 
siaj programeroj, sed ankaŭ pli ol 10 gravaj ĵurnaloj tutlandaj kaj pekinaj. 

(Sun, EPĈ) adreso estas sama al tiu de Ĉina Esperanto-Ligo 

2-11 Skize pri la Japana Esperanto-Movado (1994) 

el “La Movado” (n-ro 528, 1995-02), la organo de KLEG (Kansaja Ligo de Esperanto- 

Grupoj) 
Lastjare la Esperanto-Movado en Japanio montris ĝenerale pli viglan, pli 

signifoplenan kaj iom alikoloran aktivadon ol kutime. Unue, la sukceso de la 79a UK en la 

najbara lando, la 3a en Azio, donis ne nur al la kongreslando sed ankaŭ al nia lando firman 
perspektivon por partopreni pli diversflankajn agadojn en la estonteco. Due, antaŭ kaj post 

UK en Seulo la landa kaj lokaj organizaĵoj povis prepari multajn okazaĵojn kun antaŭvido 
gastigi pli da eksterlandaj samideanoj. Cetere 6596 el 1776 partoprenantoj en la Kongreso 

estis azianoj, inter kiuj troviĝis 512 samlandanoj. Vere ili ĉiuj faris tre pozitivan 

kontribuon al la sukceso de la Kongreso. 

La 22an kaj 23an de oktobro JEI (Japana Esperanto-Instituto) por la unua fojo 

organizis landan kongreson — la 81an Kongreson de Japanaj Esperantistoj en Tokio kun 

515 aliĝintoj. (red. Ĝis nun organizis ĉi tiun tradician kongreson kutime lokaj grupoj.) 

Ĝin sukcese ornamis jen alinivelaj prelegoj fare de 4 studantoj pri la historia signifo de la 

agadoj de niaj bedaŭrataj antaŭuloj, jen prezentado de teatraĵo “Verda Majo” fare de 

profesia teatrotrupo, jen fakkunsido “Historio pri la rilato inter Japanio kaj Koreio”, kune 
kun diversaj aranĝoj, ĉe kiuj oni diskutis pri eblaj kunlaboroj inter aziaj esperantistoj. 

Surpodiaj prelegoj kaj interparolo de s-roj UMESAO Tadao, honora membro de JEI kaj 

TANAKA Katuhiko, fame konata lingvisto, sub la temo “Nacio kaj Lingvo”, altiris tiel 

grandan interesiĝon ke en la salono kolektiĝis plenplene da aŭskultantoj, inter kiuj sin 

trovis nekutime pli multaj neesperantistoj. 

Viglis ankaŭ lokaj kongresoj, montrante la konstantan agadforton de lokaj 

samideanoj. La 23an kaj 24an de aprilo okazis la 68a Kongreso de Kjuŝua Esperanto-Ligo 

kun partopreno de ĉirkaŭ 70 samideanoj, inkluzive 20 koreojn. Parto de ili estis aliĝintoj 

de la 4a Intenacia Kunloĝado de EPA (Esperanto-Propaganda Asocio de Oomoto), kiu 
havis lokon paralele al la Kongreso. En unu el kelkaj interesaj prelegoj s-ino DOI Ĉieko 
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sciigis pri la historio kaj situacio de la E-movado en aliaj landoj de Azio kaj apelaciis al 

materiaj helpoj tiel por la “Vizitgrupo 'de aziaj samideanoj”, kiel por eblaj kunlaboroj kun 

tiuj landoj; Kaj memore al la Kongreso oni eldonis turisman broŝuron pri la urbo 

Kitakjuŝu. Post la Kongreso oni ĝuis gajan interparoladon kun koreaj samideanoj. 

La 22an de majo la kongreso de Esperantistoj en Tokai en “94 okazis kun 37 

partoprenantoj en Nagoya. Tie pri “Esperanto kaj pacproblemo” prelegis s-ro 

KATUMORI Hirosi kaj pri “Impreso de Nagoya” parolis Ĉina samideano, kiu studas en 

Nagoya. Post la Kongreso oni havis vespermanĝan festenon. 

La 11an kaj 12an de junio la 42a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo havis lokon 

en la urbo Ikeda kun 339 aliĝintoj. En la unua tago oni havis ŝancon kontentigi 

scivolemon pri la astronomio per la unuafoja esperanilingva klarigado fare de s-ro 

TACUMI Hirosi kaj pri la situacio de E-movado en Vjetnamio kaj Ĉeĥio fare de ges-roj 

Reza Ĥejr-Ĥah kaj Irena Hirai respektive. Memore al la eldono de la verkaro de 

MIYAMOTO Masao oni havis kunvenon, en kiu kvar personoj — liaj tri “disĉiploj” kaj 

unu ĵurnalisto — parolis pri “meritoj kaj malmeritoj” de nia giganta poet-movadisto. En la 

tranoktejo oni distriĝis, krom diversaj konkursoj, per amuzaj programeroj de “Gaja 

Vespero”. En la dua tago post la malferma soleno s-roMIZUNO Yosiaki prelegis pri 

“Internacia lingvo en la epoko de internaciiĝo — ĉu la angla estas ĉiopova?”, emfazante la 

neceson alfronti la realon de la anglalingva superrego per la idealo kaj teorio. 

La 25an kaj 26an de junio en Tokio okazis la 43a Kongreso de Esperantistoj en Kanto 

kun 60 partoprenantoj. Prelego de pakistana samideano, bankedo, interkonatiĝo kaj vizito 

al la internacia kvartalo Roppongi ktp. donis al la aliĝintoj aŭ fortan aŭ kortuŝan impreson. 

“La 28an de aŭgusto Sikoku Esperanto-Ligo organizis sian 3an Kongreson en la urbo 

Kiu kun 35 aliĝintoj. Ĝin partoprenis eksterlandaj samideanoj, el kiuj plejparto venis al 

nia lando post UK. Tio tiris grandan intereson de lokaj amaskomunikaj instancoj pri nia 

lingvo. Kaj la prelego de s-ino DOI Ĉieko pri “Esperanto en la epoko de la terglobo” 

donis al la aŭskultantoj freŝan impreson pri la signifo kaj utileco de nia lingvo. 

La 17an kaj 18an de septembro en la urbo Yamagata kolektiĝis 78 esperantistoj por la 

35a Kongreso de la distrikto Tohoku. Ĝin kolorigis per internacia etoso ses alilandaj 

samideanoj, du el kiuj donis al la partoprenantoj interesajn novaĵojn pri siaj vivo kaj urbo 

per sia prelego. Krom oficialaj ceremonioj oni ĝuis bongustaĵojn, interŝanĝon de opinioj 

pri UK kaj gajajn aŭ seriozajn programerojn. 

La 24an kaj 25an de la sama monato 30 samideanoj festis la 58an Kongreson de 

Hokkaido organizitan en la urbo Muroran. Ekspozicio de fotoj, ktp. distris ilin la unuan 

tagon kaj la duan post la ceremonioj kaj aliaj programeroj ili informiĝis pri la tragika 

situacio de la eksa Jugoslavio pere de rektaj eksplikoj de tiea samideano. 

Ankaŭ ne mankis “kunloĝadoj”, kiuj per multcelaj kaj buntaj programoj kontribuis al 

lernado kaj interamikiĝo de ĉiuj E k.—- Tra la i= kaj diversloke tra Japanio



okazis laŭvice Transjara Kunloĝado de EPA kun 40 partoprenantoj, Kunloĝdo de JABE 

(blindula organizo) en februaro kun 11 aliĝintoj, la 17a Perfektiga Kurso de KLEG 

sammonate kun 35 lernemuloj, la 4a Internacia Kunloĝado de EPA en aprilo kun 54 

personoj, la 27a Tulanda Kunloĝado en majo kun 72 kunloĝademuloj, la Maja Festo de 

RH (Rondo Harmonia) sammonate kun 60 samideanoj, la 7a Verda Lemejo sammonate 

kun 60 verduloj, Esperanto-Kunloĝado de Hokkaido sammonate kun 17 esperantistoj kaj 

la 26a Friska Lernejo de KLEG en aŭgusto kun 70 friskoavidemuloj. 

Krom tiuj eventoj la lokaj organizoj kaj grupoj aktivis per diversaj aranĝoj kiel 

ekspozicioj, enkondukaj kursoj ktp. 

Aparte menciindas, krom multaj alilandaj vizitantoj kiel interalie s-roj Istvan Ertl, 

Vilmos Benczik kaj Lee Chong-Yeong, la invitita grupo “Azia Karavano”, kiu vojaĝante 

tra la lando, partoprenis en diversaj lokaj kunvenoj kiel la Friska Lernejo. Tio multe 

kontribuis al la diskonigo de sialanda E-movado inter esperantistoj kaj ankaŭ tiris la 

atenton de la publika intereso al nia movado. Ankaŭ ni menciu la fondiĝon de la 

Esperanto-Domo en Yatugatake de JEI, donacita de iu volontula familio. Espereble ĝi 

fariĝos unu el la centroj de la movado en nia lando per subtenado de ĉiuj esperantistoj. 

Ĉe la fino ni ne forgesu ankaŭ gravajn atingojn en nia movado, interalie, la aliĝon de 

Japana Esperanto-Junularo al TEJO, la elsendon per radio de Esperanto-kurso por 

blinduloj (JBS) kaj la ekspozicion de “Fritz Huser”. Kune kun aliaj eventoj ĉi tie ne 

menciitaj, ĉiuj niaj iniciatoj estas firmaj bazoj, sur kiuj ni povos progresigi nian movadon. 

la redakcio de “La Movado” , Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj! Sone-Higasi 1-]]- 

46-204, Toyonaka-si, Oosaka-hu, 561 Japanio. telefono kaj telefakso: 1-81-6-841-1928 

3. Okazos 

3-1 La 14a Komuna Seminario de Esperanto-Junularoj 

dato: 1995-08-11 (vespere) ~O8-14 (tagmeze) 

loko: Ĉinio, Tianjin, Nankai-Universitato 
organizantoj: Ĉina Junulara Esperanto-Asocio, Junulara Sekcio de Tianjin-a 

Esperanto-Asocio 

perantoj: Japana Esperanto-Junularo, Korea Esperanto-Junularo 

temo: “Junularo kaj Tradicia Kulturo” 

programo: Krom prelego kaj diskuto, estos amuzaj vesperoj, ekskursoj en la urbo 

Tianjin, kurso por komencantoj, paroliga kurso, prepara kunsido por la venonta KS, 

spertado de tradiciaj artaĵoj ktp. 

aliĝlimdato: 1995-07-30 
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kontakto-adresoj: Tianjin-a Esperanto-Asocio/ CN-300020 Tianjinshi 207 Xinxiang, 

Ĉinio.” Ĉina Junulara Esperanto-Asocio/ P.O. Kesto 825, Beijing, CN-100037, Ĉinio 
“telefono kaj telefakso: 186-10-832-1808 

3-2 La 6a Tutbharata Esperanto-Kongreso 

dato: 1995-09-09~10 

loko: Pune, Maharashtra, Bharato (Hina Unio) 

Federacio Esperanto de Bharato, Helpo-Fondaĵo, Helpo-Esperanto-Ceniro kaj Pune 

Esperanto-Klubo gastigos la sesan tutbharatan Esperanto-Kongreson en Pune. La Pune- 

Universitato estos nia kongresejo. Vi havos eblecon tranokti en la tranoktejo de la 

universitato. 

La kongreso analizos la agadojn de F.E.B. de 1992-1995 kaj lanĉos grandiozan 

programon konstrui fortan Esperanto-movadon antaŭ la jaro 2000. Do, ne maltrafu la 

unikan okazon. Bonvole venu al Pune kaj esprimu solidarecon. 

Se vi estas komencanto en Esperanto, ne hezitu partopreni en la kongreso. Estas 

multaj aliaj kiel vi, do, venu kaj vidu mem kio estas Esperanto. 

kontako-tadreso: Federacio Esperanto de Bharato/ 5, Archana Comner, Sahyadri Park, 

Salunkhe Vihar Road, Kondhwa, PUNE 411 048, INDIA 

3-3 La 3a Ĉina Esperanto-Kongreso 
dato: Chongqing, Ĉinio 

dato: 1995-10-01~05 

Kontakto-adresoj: Chongqing-a Esperanto-Asocio/ P.O. Kesto 497, Chongqing, Ĉinio 

g. Ĉina Esperanto-Ligo! P.O. Kesto 77 Beijing, Ĉinio 

3-4 La 82a Japana Esperanto-Kongreso 

dato: 1995-10-13~15 

loko: Jokohamo, Japanio 

kongresa temo:“Ni vojaĝu al la nova epoko!” 

kotizo por homoj el eksterlando: 10,000 enoj (kun du tranoktoj, du matenmanĝoj kaj 

bankedo) 
kontakto-adreso: Jokohama Esperanto-Rondo/ Saido 1-18-14, Koonan-ku, 

JOKOHAMO, 233 Japanio. telefono kaj telefakso: -81-45-785-5458 (ĉe Doi) 

3-5 La 27a Korea Kongreso de Esperanto 

dato: 1995-10-28~29 

loko: Iksan (ĵus antaŭa nomo Iri), Koreio 

kotizo por eksterlandanoj: 30,000 ŭonoj kun unu tranokto, 3 manĝoj. Aparte 40,000 
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ŭonoj por ekskurso kiel antaŭkongreso (27-28) 

kontakto-adreso: Korea Esperanto-Asocio/ Kwangmyong 2 dong 50-S, 

Kwangmyongshi, Kyonggido, Koreio 423-012. telefono: 182-2-614-5784 telefakso: 182- 

2-614-5785 

4. Alvokoj 

4-1 Ni enkonduku Esperantonal la Monda Forumo pri Virinoj de 

Ne-registaraj Organizoj en Pekino, 1995! 

La forumo okazos 08-29 ĝis 09-08 1995. En la sama kadro okazos ankaŭ la 4a UN- 

Monda Konferenco pri Virinoj. En tiu ĉi forumo partoprenos ĉ. 25,000 virinoj el la mondo 

kaj diskutos virinajn problemojn. Tamen diskutoj ne ĉiam glate iras pro lingva barilo kaj 

troviĝas multaj, kiuj rezignas partoprenon pro lingvaj malfacilaĵoj. Esperantistinoj en 

Japanio planas eldemandi la partoprenantojn de la forumo pri lingvaj problemo- 

malfacilaĵoj en komunikado kaj havi laborkunsidon per Esperanto, 08-30 ĝis 09-03. Se vi, 

esperantistinoj, interesiĝas pri la agado, aliĝu al la forumo kaj kunlaboru. Vi ricevos 

necesan informon por aliĝo de la koncerna ekzekutivejo de via lando. 

AIHARA Misako! 3-15-13, Wakaba-ku, Tiba-si, 264 Japanio 

4-2 Komercon per Esperanto! 

Ni estas E-espero-grupeto, kaj jam ok jarojn persistas kaj viglas. 

Por disvastigi Esperanto-influon en socion, por vaste apliki Esperanton al vivo kaj 

komerco, ni volas pli multe interkoni E-amikojn en Azio, kaj fari bonaĵojn al 

esperantistoj, ekzemple prezenti ĉinajn varojn al esperantistoj: silko, pentraĵoj, jadoj, 

poŝtmarkoj, moneroj, medicinaĵoj ktp., ĉar la varoj estas malmultekostaj. 

Vi nur pagas koston de varoj kaj de sendado. Aliajn aferojn ni laboros por. vi sepage. 

Se vi volas havi listojn pri ĉinaj varoj, bv. sendi al ni koston por korespond-letero. 

(s-ino) Jia Xou Rong, (s-ro) Yang Chun Xi, (s-ino) Li Xou Zhen! E-espero-dometo, 

CN-118008, Zhen An Qu, Dan dong, Liao ning, Ĉinio 

5. Informoj 

5-I Vi povas ricevi ““Heroldo”-n senpage! 

La printempa duobla numero de “Heroldo de Esperanto” enhavas detalan liston de 
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ĉiuj plej gravaj feriaj renkontiĝoj, seminarioj, internaciaj kursoj, kunvenoj kaj kongresoj, 

kiuj okazas en Esperanto ĉie en la mondo. 

'La listo por 1995 detaligas datojn, adresojn kaj programojn kaj priskribas pli ol 200 

aranĝojn. 

Oni povas senpage ricevi la supre menciitan duoblan numeron, marpoŝie, mendante 

ĝin ĉe redakcio (Via Sandre 15, 10078 Venaria Reale (Torino), Italio). Kiel konate, 

“Heroldo de Esperanto”, fondita en 1920, estas la plej populara gazeto en la internacia 

lingvo kaj estas eldonata de laŭleĝe registrita kultura societo sen profita celo. 

5-2 horaro de ĉiutaga Esperanta disaŭdigo de Ĉina Radio 

Internacia 

UTC Regionoj Ondoj (m) kiiz 

20:00-20:30 Eŭropo 40.51 7405 

40.16 1470 

30.11 9965 

19.52. 15370 

22:30-23:00. Latin-Ameriko 31.65 9480 

43.17 6950 

11:00-11:30 Japanio, Koreio 43.13 6955 

31.65 9480 

13:00-13:330 Sudorienta Azio uo 11650 

25.34 11840 

5-3 Kliniko por esperantistoj en Bharato (Hinda Unio) 

En la urbo Pune, Maharaŝtra Ŝtato, nun funkcias “Nia Mondo”, kiu estas naturkuraca 

centro por esperantistoj de ĉiuj landoj. “Nia Mondo” invitas esperantistojn el aliaj landoj 

por esperantumi en Bharato: 

kontakto-adreso: Federacio Esperanto de Bharato/ 5, Archana Corner, Sahyadri Park, 

Salunkhe Vihar Road, Kondhwa, PUNE 411 048, INDIA 

5-4 Aktivuloj en Vjetnamio 

(s-ro) Nguyĉf Van Kinh: eksprezidanto de VPEA. En E-agado, la plej grava temo estas 

organizado. Li estis organizinto de VPEA (Vjetnama Pacdefenda Esperantista 

Asocio), malgraŭ tio ĝia ĉefa celo tiam estis uzi Esperanton por “defendi pacon”, 

tamen tio estis necesa en la malnova politika situacio, kaj fakte li disvolvigis 

Esperanton en Hanojo je etapo de 1956 al ĉ. 1966. 

(red. Ni ne scias lian adreson. Bv. informi nin pri tio. SN 
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———„———————— e 
(s-roj) Nguyĉn Van Diĉn, Dang Tran Thiĉi, Nguyen Quang: Ili estas en grupo UNESPER; 

ilia granda sukceso estas en Yumeiho-agado, dank” al tio ili puŝis Esperanton en 

Tradicia Medicina Instituto kaj larĝe kaj unuafoje al provincoj Hŝdong, Thanh-h6a. 

Tamen ilia sukceso estas en (aŭ por) Esperanto-propagando; se ili daŭrigus 

  

Esperanto-instruadon en Yumeiho-kursoj (fare de s-ro Reza), do ili gajnus sukceson 

pri E-disvolvigado. Iliaj adresoj estas: 

(s-ro) Nguyen Van Diĉn/6 Vong Duc, H4 noi, Vjetnamio 

(s-ro) Dang Tran Thiĉt/ 66 Trin Quoc Toŝn, H4 noi, Vjetnamio 

(s-ro) Nguyĉn Quang/ PIA, Q38 Khu lap g€p, Truong Dinh, Q. Hai B4 

Trung, Ha noi, Vjetnamio 

(s-ino) Lĉ Tuyĉt Thanh: Ŝi estas prezidantino de urba Esperanto-Asocio (EADH). Ŝi lernis 

Esperanton de kelkdek jaroj. Nun malgraŭ maljuniĝo ŝi ĉeestas en preskaŭ ĉiuj 

Esperanto-kunvenoj; Ŝi akompanis (kaj organizas) Yumeiho-anojn al sudaj 

provincoj (Long an, Bĉn tre) por propagandi Esperanton. 

Ŝia adreso: 25/3 Truong Dinh, Q3, HCM-urbo, Vjetnamio 
(s-ro) Tran Dinh Quyĉn: Li estas komencanto sed tre arda en Esperanto-agado. Nun 

Esperanto estas lia idealo, kaj la plej grava en li estas lia tre bona organiz-kapablo. 

Li organizis unuan oficialan Esperanto-lernejon en Vjetnamio. Estas evidente ke la 

lemejo aperis per klopodo de multaj homoj, kaj ni ne povas forgesi subtenon de la 

edukaj oficiuloj. Unu el ili estas s-ro Cao-minh-Thi, direktoro de urba eduka ofico. 

Lia adreso: 321 Le Dai Hanh, Q.11, HCM-urbo, Vjetnamio 

6. leteroj de legantoj 

6-1 Germanio, 1994-05-15 (letero al So) 

Mi dankas multfoje pro la alsendo de la bulteno EcA. Ĝin mi legas kun plezuro kaj 

kun sincera ĝojo pri la aktivadoj en Azio. Por tio ĝuste mi havas apartan kaŭzon, ĉar 

ankaŭ mi estas prilaboranto de Kontinentaj Aferoj - en mia kazo: pri Eŭropo. Ni eŭropanoj 

devus havi malbonan konsciencon, se ni progresigas la mondan lingvon Esperanto en nur 

unu kontinento, se ne ekzistus paralelaj klopodoj en aliaj partoj de la terglobo. Via 

aktivado en Azio estas tiu nepre bezonata Esperanto-laboro, kiu permesas al ni en Eŭropo 

niaflanke antaŭenpuŝi la internacian lingvon kaj la homaranismon. Daŭrigu kaj tenu nin 

informataj. . 

Wermer Bormann! Schiirstr. 26, 21031 Hamburg, Germanio 

6-2 Ĉinio, 1994-12-17 
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„Korajn dankojn pro ĉiunumere ĝustatempe alsenditaj EeA. Ĝi estas redaktita bele kaj 
informriĉa. Mi transraporias informojn el ĝi en ĉiu numero de nia “La Stelo de Espero”, 4- 

numera pojare organo de Dalian-a Esperanto-Asocio. 

La 28an de novembro mi sendis ŝipe al vi ekzempleron de “Printempa Kampo”, 

revuo „pri Esperantologio, Esperanta terminologio kaj interlingvistiko. Mi informas vin pri 
tio aparte per ĉi letero kaj petas vin raporti ĝin kaj prezenti ĝian enhavon kaj mian adreson 
por ke interesatoj pri tiuj temoj povu kontakti min, ĉar ĝi daŭre aperos ĉiujare. 

Antaŭdankon! 

SHAO Rong (Soliva)! Shuxuexi, Dalian Li-Gong Daxue, CN-116024 Dalian, Ĉinio 

. (red. Ni ankoraŭ ne ricevas la menciitan revuon. 1995-06-30) 

6-3 Ĉinio, 1995-01-07 
“La bulteno EeA estas tre ŝatata de mi. Mi deziras ofte legi ĝin. Bv. sendi regule ĝin al 

mi. 

Wu Reihual Dinxin Su-she 3-402, Madian CN-10008 Beijing, Ĉinio 

6-4 Ĉinio, 1995 
Impresoj, pensoj kaj ideoj post tralegado de la numero 18 de “Esperanto.en Azio” 

Leginte la numeron 18 mi kaj miaj E-geamikoj tre varme, multflanke, plurfoje kaj 

profundige diskutis kaj konsideris pri jenaj problemoj: 

6-4-1 Projekto A por azia E-movado devas pluapaŝe pli fortigi kaj pli bonigi kunlaboron 

kaj aplikadoplanon de aziaj fakaj E-asocioj, virinaj organizaĵoj, aliaj ne-Esperantaj 

organizaĵoj kaj aliĝintaj landaj E-asocioj. 

6-4-2. Projekto B devas ĝuste kaj ĝustatempe organizi volontulojn. 

6-4-3. Projekto D pli grandskale alvoku, eldonu kaj transdonu la kolektitajn E-librojn al 

sinceraj, diligentaj kaj seriozaj azia-pacifikaj E-lernantoj. 

6-4-4 EeA estos proponita fariĝi oficiala organo de la Komitato pri Azia E-Movado kaj la 

Unua Azia E-Kongreso. 

6-4-5 KAEM estos proponita efike kaj fruktodone helpi kaj alvoki al ĉiuj geanalfabetoj, 

gejunuloj kaj geknaboj en azia-pacifikaj triamondaj landoj lerni Esperanton por 

iliaj propraj memstaraj bonhaviĝoj kaj brilaj perspektivoj. 

6-4-6 Konsiderinte pri la grandaj, evidentaj, sendubaj kaj rimarkindaj sukcesego kaj 

progresego de azia E-movado dum la lastaj jaroj atribuintaj la meritojn al pluraj 

sinceraj kaj seiozaj E-aktivuloj ni ĉiam ja firme enskribu ilian gloran rolon en nian 

memoron kaj firmvole subtenu ilin en elektado, ĉar ĉefaj du E-bazoj de la dua 

jarcento vere troviĝas en Azia-Pacifika regiono kaj Okcidenta Eŭropo. La sinceraj 

kaj seriozaj E-aktivuloj kaj movademuloj ja ne meritas sian atenton al konkuro pri 

personaj famo kaj profito. 
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Nia subteno ankaŭ celas por pli grandskale, efike kaj multflanke akceli, progresigi 
kaj prosperigi nian azian E-movadon dum la venontaj jaroj. Ja menciindaj estas 
ankaŭ aliaj sinceraj kaj seriozaj koreaj kaj japanaj E-aktivuloj. 

6-4-7 KAEM klopodu kiel eble plej grandskale kaj ĝustatempe organizi kaj difini 
diversajn necesajn aŭ eblajn agadojn, kunsidojn, kursojn aŭ E-konkursojn en koreaj 
kaj japanaj urboj, urbetoj aŭ vilaĝoj kie diverslandaj E-komencantoj havos 
bonŝancon lerni de koreaj kaj japanaj Esperanto-instruistoj. 

6-4-8 Antaŭkondiĉoj por internaciaj kunlaboro kaj interkompreniĝo kuŝas en tio, ke la 
normalaj vivo, ofico, posteno, okupo aŭ profesio ja esias gravaj kaj necesaj por ĉiuj 
normalaj individuoj. KAEM liveru kaj prezentu necesajn antaŭkondiĉojn per 
Esperanto por monda merkato, koresponda aĉetejo-firmo aŭ servadcentro por 
internacia turismo en triamondaj landoj kaj penu plimultigi enspezon de la lokaj 
esperantistoj, kiuj ĉiam estas akurataj en la servoj, okupoj kaj korespondadoj, ĉiam 
devas senkaŭze ne prokrasti aŭ deteni sin de ĉia korespondado kun koncernanta 
flanko je la menciitaj sferoj kaj ĉiam devas nepre sekvi kaj observi la bazojn pri 
reciproka respekto, egalrajteco kaj reciproka utilo. La laboro tutcerte celos akceli 
propagandon, aplikadon kaj plidisvastigon de Esperanto. 

6-4-9 KAEM kaj UEA kune klopodu alvoki kaj kuraĝigi diverslandajn esperantistojn 
partopreni en la Kvara Kongreso de Tutmondaj Virinoj en nia ĉefurbo Beijing kaj 
paroli Esperante en la granda kongresejo por montri, esprimi kaj prezenti la nunan 
fakton pri tio, ke ne ĉiu kongresejo estas influsfero aŭ reĝinlando de la nuntempa 
iniernacia sed fakte nacia lingvo, Le. la angla. Esperanto estas ja universala lingvo 
por tuta civilizacia homaro inkluzive ĉiujn civilizaciajn virinojn. 

(s-ro) Wang Peiyan! 5 etaĝdomo, Okcidenta Strato, Distrikto de Nova Urbo, 

Huhehoto CN-010010, Ĉinio 

6-5 Rusio, Tomsk 1995-02-21 

Karaj samideanoj, 

Mi petas pardonon, ke mi longe ne sendis nian gazeton. Dum 7 monatoj mi ne estis 
hejme. Mi esperas, ke ni daŭrigos senpagan interŝanĝadon de “AKTUALE eŭro-azia” 
kontraŭ “Esperanto en Azio”. 

Siberiaj esperantistoj sincere kondolencas pro la tertremo en Japanio. Ni tre volonte 
volus helpi en tiu malfacila situacio... 

Vladimir MININ! RUS-634063 Rusio, Tomsk, P.O. Box 2000 
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kuias 

7 Ricevitaj organoj 

7-I el Pakistano 

“Monata Bulteno, Esperanto” (n-ro 16, 95-04) A5 8p. 

enhavo: La vivo de Zamenhof, Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, La okulo kaj 

vidado, Legaĵo, Ŝercoj, El mia taglibro, Esperantaj Novaĵoj (vd. p.9) 

TRONO Esperanto-Asocio: Centra Oficejo 1 2-Asghar Malll Road, Rawalpindi- 

46000, Pakistano. 

7-2 el Rusio 

“Aktualle, Eŭro-Azio” (n-ro 56, 95-04-01) A4 8p. Ĝi aperas 8-foje jare kun 

suplementoj. 

En ĝi ni povas legi artikolojn pri Esperanto-movado en eks-Sovetio, kie oni serĉas 

novan vojon de la movado. 

Vladimir MININ! RUS-634063, Rusio, Tomsk, P.O. Box 2000 

7-3 el Singapuro 

“ESPERANTO EN SINGAPURO”, la monata bulteno de la Esperanto-Asocio 

(Singapuro), n-ro 46, 1995-05, A5 8p. du-lingva (Esperanto kaj la angla) 

enhavo: artikolo el “Monato”, informoj pri internaciaj Esperantaj aranĝoj kaj novaĵoj, 

Esperanta poemo 

la Esperanto-Asocio (Sisgapuro): Tanjong Pagar P.O. Box 0634, Singapore 9108 

7-4 el Irano 

“JREJO - Bulteno” (Informilo de Irana Esperantista Junulara Organizo), n-ro 8, 1995- 

04, 05, A5 16p. 

redaktoro: M. Reza Torabi 

enhavo: Saluton!, Momento kun Korano, Intervjuo, Kio estas TEJO, Ricevitaj 

periodaĵoj, Organize, Naŭruzo, “Ĉe” kaj krokodilo, Raporto pri 3a IREJO renkontiĝo (vd. 

p.10), Bildvortaro, Science, Novaĵoj (vd. p. 11) 

= Esperantista Junulara Organizo | P.O. Kesto 17765-184, Tehrano, Irano 

7-5 el endo 

“HAN ESPE” (informilo de Hanoja Esperanto-Klubo), n-ro 2, 1994-10, A4 10p. 

enhavo: pri la 79a UK en Seulo kaj vizitantoj al Vjetnamio post la UK, poemo, 

diversaj novaĵoj en internacia Esperantujo, Yumeiho-terapio en Vjetnamio, letero de 

Tr TTTT==—————————— MP 5 5 s=«====s=ssnas 
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leganto 

Hanoja Esperanto-Klubo! FORTIKA -TURISMA CENNTRO, 49, str. LE Dudn - 

Hanoi, Vjetnamio. telefono: 84-4-265-537 telefakso: 84-4-281-133 

7-6 el Koreio 

“La Lantemo Azia” (oficiala Organo de Korea Esperanto-Asocio), n-ro 120, marto- 

aprilo 1995, B5 20p. du-lingva (Esperanta kaj la korea) 

enhavo: Leteroj al la Redakcio kaj Salutvortoj, Eventoj, Tutlanda Somera 

Renkontiĝo, Eseo, Raporto, Korea Literaturo, Tra Korea Esperantio, Tra Monda 

Esperantio, 14a Komuna Seminario, Legaĵo, El Ĵurnalo, Anoncoj 

Korea Esperanto-Asocio! Kwangmyong 2, dong 50-5, Kwangmyong-shi, Kyonggido, 

Koreio 423-012. telefono: -82-2-614-5784, telefakso: 82-2-614-5785 

Retadreso: keast (Qhitel. kol.co. kr, keaskQDsoback. kornet.nm.kr 

8. Deziras korespondi srilankanoj 

8-1 Saman Chrishanta Janz/ 131h mile post Tudella, Ja-Ela, Srilanko 

8-22 GayanT. Abewikrama/69 New Colony (Nova Janapadaya) Ekala, Ja-Ela, Srilanko 

8-3  Sudat Surinda Perera/ 300 Old Negambo Rd, Kanuwana, Ja-Ela, Srilanko 

8-4 Frank Ronald Fdo/ 314-52 Christoper Mawatha Tudella, Ja-Ela, Srilanko 

8-5  Vidura Darshana de Silva/ 296 Udammila, Ja-Ela, Srilanko 

8-6 Anton Nandana Miskita/ 106 Udammita South, Ja-Ela, Srilanko 

8-7 Nirola Laxantha Perera/ 246 c North Kudahakapola “Nisansala”, Ja-Ela, Srilanko 

8-8 “Harsa Eranda Gamage/ 9B-46-L, Housing Sheme, Raddolugama, Srilanko 

8-9 Sandun Lakmina Dikwella/ 87 Mabima Makawita, Ja-Ela, Srilanko 

8-10 J.A. Prasanga Perera/ 5 Lane Wisakawatta Ekala, Ja-Ela, Srilanko 

8-11 Rangana Kumara Jayasekara/ 86-A Temple Road Ekala, Ja-Ela, Srilanko 

8-12 E. P.Gayan Dimutu/ 12 Philipn€ri Road, Kanuwana, Ja-Ela, Srilanko 

8-13 Rasika Manoj Wikramaratne/ 220 Mukalangamuwa, Seeduwa, Srilanko 

8-14 Lakmal Aruna Sameera/ 25-3, Rajagahamawatha Kanuwana Kurunduwatta Ekala, 

Ja-Ela, Srilanko 

8-15 krfan Bardeen/ 10 D 7, Housing Scheme Raddolugama, Srilanko 

8-16 Ranjith Suranga/ 530 Weligampitiya, Ja-Ella, Srilanko 

8-17 Sampath Haripriya/ 155 B Kudahakapola South Ja-Ela, Srilanko 

8-18 Avantha Dinesh/ 150 Judella, Ja-Ela, Srilanko 
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9. Kontribuoj 

9-] Post la raporto en n-ro 18 ĝis la 30a de junio jenaj 30 ~=. kaj 2 grupoj 

kontribuis por la azia movado sume 82,000 enojn: 

AIDA Jajoi, AIHARA Misako, CUĈIJA Kanĵi, EGUĈI Otokiĉi, Esperanto- 

Rondo de Kakegaŭa, Esperanto-Studrondo de Nagano, HIROSE Kanae, 

HUĴIMAKI Ken-iĉi, HUĴITA Takeo, HUKAHORI Joŝihumi, INUMARU Fumio, 

IŬAI Masahisa, IZUMI Jorimiĉi, JOŜIOKA Ŝooiĉi, KAI Kooiĉi, KATOO, Iia0, 

KIMURA Eiĵi, KOJAMA Takeŝi, MISAŬA Joŝiroo, MICU Hideko, 

MICUKAŬA Sumiko, Mijazaki Esperanto-Societo, MORITA Reiko, OKUCU 

Ŝintaroo, SAITOO Tomoko, SAŬAJA Juuiĉi, Ŝikoku Esperanto-Ligo, TADAIŜI 

Ĉizuko, TAI Hisajuki, TAKAHAŜI Hiroŝi, TANABE Tacuĵi, TOJODA Motoki 

9-2 En la lastjaraj majo kaj junio ni ricevis de jenaj 15 samideanoj sume 34,000 enojn, 

sed pro eraro ili ne estis registritaj. Ni elkore petas pardonon de ili: 

Joel BROZOVSKY, EGAŬA Harukuni, HIROSE Kanae, ISOGAI Naotake, 

JOŜIDA Humitake, JOŜIOKA Ŝooiĉi, KIMURA Eiĵi, LIN Wenshen, MACUDA 

Hisako, MICU Hideko, Hilco MIEDEMA, MURAKAMI Ŝigeo, SUN Bo, 

TAHIRA Masako, Rene Llech-WALTER 

9-3. Kiel UEA uzas la kontribuaĵojn? 

Jen estas letero de s-ro Simo Milojeviĉ responde al la demando de la ĝenerala 

sekretario de Japana Esperanto-Instituto: 

Ni aperigas en nia revuo tiujn donacojn sub Fondaĵo Canuto kun la indiko “(por aziaj 

esp-istoj)”. Do, ni fakte uzas la donacojn por financi la aziajn membrigojn el Fondaĵo 

Canuto. Laŭ mia kalkulo, en 1994 ni membrigis el Canuto entute ĉ. 340 aziajn 

esperantistojn, el entute 973 membrigoj pere de Canuto. Mi diris ĉ. 340, ĉar estas iom 

malfacile kalkuli, kiuj rusoj estas azianoj kaj kiuj estas eŭropanoj. Mi taksis, ke 40 rusoj 

estas azianoj el entute 81, kiujn ni membrigis el Canuto. 

Resume: la japanaj donacoj estas tre esencaj en la spezoj de Canuto. Ni certe ne 

sukcesus membrigi centojn da homoj sen tiuj donacoj, kvankam UEA mem subvenciis 

Fondaĵon Canuto en 1994 per 14,250 guldenoj (= 300 MA-kotizoj laŭ Canuto-tarifo), kaj 

en 1995 ni planis altigi tiun subvencion al 19,400 guldenoj (= 388 MA-kotizoj laŭ Tarifo 

B, te. Canuto-tarifo). 

Parolas redaktantoj: Ĉi-jare ni havas tre okupitajn tagojn, ĉar ni estas organizantoj 

de la 82a Japana Esperanto-Kongreso, kiu okazos en nia urbo Jokohamo, oktobre. Pro 

tio la bulteno EeA emas malfrue aperi kontraŭvole. Tiu ĉi numero estas la lasta en kiu 

d-ro SO Gilsu salutas kiel nuna estrarano de UEA pri azia movado. En la venonta 

numero li retrorigardos la movadon dum la lastaj ses jaroj kaj adiaŭe salutos. Tamen ni 

daŭrigos redaktadon de la bulteno, se ne okazos granda ŝanĝiĝo de la situacio. 

(1995-07-03 dĉ-dh)   Esperanto en Azio 19 « 24 »


